Ukeplan for 2 trinn
Time

Mandag 14.10
Monday

1
08.30 09.15

2
09.15 –
10.00
(09:30-10:40)

3
10.15 11.15

4
11.45-12.30

5.
12.30 –13.15

13.15

6
13.30 –
14.15

Dale barneskole - En skole for livet med muligheter for alle .

Tirsdag 15.10
Tuesday
Norsk

Norsk

Zeppelin 2a
gjennomgå leselekse.
Lure ord med e for æ

Mat og langt friminutt

Matte
Multi 2a
side 54 og 55
Statistikk

Musikk
Vi øver på sangene
Stopp ikke mobb
Antijanteloven

Onsdag 16.10
Wednesday

UKE: 42

Torsdag 17.10
Thursday
Engelsk
Vennskapsdagen 

Leselekse Zeppelin 2a

Norsk
Leselekse Zeppelin

Lure ord med e for æ

Lure ord med e for æ

Zeppelin arbeidsbok
side 20

Zeppelin arbeidsbok
side 21.

Matte
Multi 2a
side 60 og 61

Samfunn
Jeg og du
(Mylder s. 60-65)

Matte
Multi 2a
Side 58 og 59

Samfunn
Jeg og du
(Mylder s. 60-65)

Mat og langt friminutt

Mat og langt friminutt

Mat og langt friminutt

Gym / matematikk

Naturfag

Stasjonsundervisning
-Lese for lærer
-finbøker
- fargelegge
- Zeppelin arb.bok s.22

Praktisk matematikk
uteaktiviteter med
statistikk

Dyrespor i skogen
KRLE

Positivitetsplakat

Fredag 18.10
Friday
Norsk
Vi lager tankekart om
ørken – i Kidspiration på
læringsbrettet

Matte
Multi 2a - prøve
side 62 + øvesider
KRLE
Zippy

K&H
Bilder av blad.
Rydd klasserom og
garderobe

Riktig god
helg!

Lekser på mandag:
Norsk:
Les side 40 i Zeppelin 2a, lesebok. Bruk BO før du leser!
(les tre ganger til en voksen).
Matte:
Multi oppgavebok side 28.
Engelsk: Øv sammen med en voksen på å si de engelske
ordene og hva de betyr. Du kan gjerne øve på å skrive dem.
Lekser på tirsdag:
Norsk:
Les side 40 i Zeppelin 2a, lesebok. (tre ganger til en voksen).
Svar på spørsmålet 1 og 2 side 41, muntlig.
Matte:
Multi oppgavebok side 29.
Engelsk: Øv sammen med en voksen på å si de engelske
ordene og hva de betyr.
Lekser på onsdag:
Ta med sykkel og hjelm om du skal bruke sykkelbane i siste time
Norsk:
onsdag.

Les side 42 i Zeppelin 2a, lesebok.
Øv på å skrive er, der og her i STL+. Kan du skrive setninger
med ordene – husk punktum tilslutt i setningene
Matte: Multi oppgavebok side 30.
Engelsk:
Øv sammen med en voksen på å si de engelske ordene og
hva de betyr. Du kan gjerne øve på å skrive dem.
Lekser på torsdag:
Norsk:
Les side 43 i Zeppelin 2a, lesebok. (tre ganger til en voksen).
Matte:
Multi oppgavebok side 31.
Engelsk:
Øv sammen med en voksen på å si de engelske ordene og
hva de betyr. Du kan gjerne øve på å skrive dem.

Læringsmål
Norsk:

Jeg kan lese og skrive
er, der, her og erte.
Matte:

Jeg vet hva flest og
færrest betyr.
Jeg behandler nettbrettet
mitt fint og bruker det til
læringsaktiviteter.

Engelsk
mum
dad
brother
sister
family
baby

Ukas ord

er
her

der
erte

Til foreldre/foresatte
Da er det lusesesong igjen.
Sjekk barnene deres!

Norsk
mamma
pappa
bror
søster
familie
baby

Ukas begreper
flest
færrest

Forteller der det
er det største
antallet.
Forteller der det
er det minste
antallet.

